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Deze notitie is opgesteld door Brightsite ter gelegenheid van het bezoek van minister Wiebes 
van Economische Zaken en Klimaat aan Chemelot.

Chemelot, 21 september 2020

Inleiding
Brightsite is opgericht op de Chemelot site door de bedrijven met als penvoerder Sitech 
services, TNO, Maastricht University en de Brightlands Chemelot Campus en met als missie:

“Demonstreren dat de chemische industrie de voor 2030/2050 gestelde klimaatdoelen kan 
realiseren, door op de Chemelot site nieuwe technologieën te verkennen, te ontwikkelen en 
toepasbaar te maken en het hiertoe benodigde talent aan te trekken en op te leiden.”

Brightsite is bijzonder, omdat het onder deze missie bedrijven, instituten en universiteiten 
verbindt. Brightsite richt zich op opschaling en realisatie van kennis en kunde en op overdracht 
aan de bedrijven voor implementatie op het Industrial Park. We omschrijven Brightsite dan ook 
als een ‘slim projectenprogramma’ voor de vergroening van de chemie.

 • Slim, omdat we met tools rationaliseren; het hoofdonderwerp van deze notitie
 • Projecten, omdat uiteindelijk verbeteringen door middel van projecten tot stand komen
 •  Programma, omdat de vele projecten vanuit systeemdenken programmatisch moeten  

worden geïmplementeerd om zo planmatig de 2030- en 2050-doelen te halen

Dit initiatief is van nationaal belang in het hart van de energie- en grondstoffentransitie van  
de basischemie. Brightsite onderscheidt zich door haar rationele aanpak op duurzaamheid. 
Slagkracht is hierbij een essentiële voorwaarde. Brightsite heeft een bedrijfsplan voor 2021 
- 2025 opgesteld, dat grotendeels gefinancierd wordt door de bedrijven, TNO, Maastricht 
University en de Provincie Limburg. Samenwerking op nationaal niveau is van belang om  
dit bedrijfsplan tot maximaal resultaat te brengen. 
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De transitie van huidige, lineaire systemen voor energie en grondstoffen naar 
circulaire systemen met hernieuwbare grondstoffen

De huidige systemen, zowel qua energie als qua grondstoffen, zijn lineair en gebaseerd op 
fossiele bronnen. De grondstoffentransitie is voor de fabricage van kunststof en kunstmest 
op de Chemelot site essentieel en zal zich van lineair naar circulair ontwikkelen. 

Circulariteit voegt een enorme complexiteit toe; er ontstaat een nieuw chemiesysteem. 
Fabrieken krijgen terug wat ze geproduceerd hebben, een systeem dat zich moet optimaliseren. 
Veel producten in de maatschappij bevatten koolstof. Omdat we geen fossiele koolstof meer 
willen toevoegen in het milieu, is het ook noodzakelijk koolstof maximaal terug te winnen uit de 
producten. Vanwege blijvende verliezen in het milieu, het langdurig gebonden zijn van koolstof 
in materialen met een lange levensduur en het verlies van koolstof in opwerking schatten we in 
dat 50% nuttig terugwinnen van koolstof voorlopig een maximale opbrengst zal zijn. Fossiele 
koolstof moet worden vervangen door bio-grondstoffen en op termijn uit CCU-technologieën. 
De nieuwe grondstoffen zijn veel minder homogeen dan olie of gas. Het nieuwe systeem zal 
bestaan uit een veelheid van stromen en installaties die ieder moeten optimaliseren in de 
combinatie van de specifieke bio- of recyclegrondstoffen naar een gewenst outputpakket om 
producten mee te maken.
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Digital Twin: essentieel startpunt 
Input / output / emissiemodellering

Brightsite heeft inmiddels een toonaangevend model in verregaande ontwikkeling voor 
modulatie om met deze complexiteit om te gaan, onze Digital Twin. Het betreft input, output en 
emissiemodellering. Omdat er zoveel variatie aan technologieën en grondstoffen denkbaar is, 
is dit een zeer belangrijk fundament om tot rationele innovatiebeslissingen te komen. 

Het model wordt gebouwd met topmodelleurs van TNO in Amsterdam en is gedetailleerder dan 
modellen van het Centraal Planbureau waar ook informatie mee wordt uitgewisseld. De Digital 
Twin maakt het mogelijk om tot rationele besluiten te komen op bedrijfs- en installatieniveau. 
Maatregelen op individueel bedrijfsniveau voor CO2-reductie worden op deze wijze in een 
rationeel kader gezet. Het model leidt tot CO2-reductie pathways tot 2050. Als input in het 
model zijn diverse scenario’s opgenomen over prijsontwikkelingen van bijvoorbeeld CO2 en 
energie. De verschillende verbanden in energie- en materiaalstromen tussen de vele installaties 
op Chemelot zijn opgenomen vanuit openbare informatie. Prijsscenario’s komen bijvoorbeeld 
uit de Climate Energy Outlook. Bedrijfsparameters in de categorieën capex en opex zijn 
opgenomen in het systeem. We ontvangen inmiddels ook vraag naar dit model uit andere 
regio’s. Door de landelijke modelleurs van TNO wordt het Chemelot - Brightsite model nu als 
koploper gezien en hoopt men vanuit alle energie-intensieve clusters een model op Nederland-
niveau te bereiken. 
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System perspectief om nieuwe technologieën te adopteren
Chemelot ideaal gepositioneerd vanwege C- en N-ketens

Het Chemelot chemiecomplex behelst een systeem met zowel koolstof- als stikstofchemie. 
De combinatie van C en N biedt geweldige kansen om met nieuwe, concrete, disruptieve 
technologieën aan de slag te gaan. 

Het is hierbij belangrijk te realiseren dat er maar weinig technologieën zijn met een unieke 
selectiviteit (d.w.z. output van een proces met maar één type molecuul). Zowel onze 
elektrische processen welke we onderzoeken (splitsen en synthetiseren onder elektrische 
plasmacondities) als diverse chemische recycleprocessen (zoals vergassing) leiden tot een 
complex outputpakket van moleculen, ieder met specifieke toepassingsmogelijkheden. 
Maximale verwaarding van al deze moleculen is voor een gezonde business casus nodig. Onze 
systeemkennis, kunde en aanpak in combinatie met het veelomvattende en geïntegreerde 
chemiecomplex op Chemelot biedt hiervoor bijzonder goede kansen.  
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Decision support: multi-technologie-analyse 
Variabele kosten van etheen / CO2-prijssensitiviteit

Er bestaan vele alternatieve technologieën om bepaalde producten te maken. Verschillende 
technologieën gaan uit van verschillende grondstoffen en verschillende verwerkingsmethoden, 
maar ze leiden tot eenzelfde product. Etheen bijvoorbeeld kan gemaakt worden door ethaan te 
kraken, nafta te kraken of mixed afval te vergassen. Waterstof kan bijvoorbeeld geproduceerd 
worden door elektrolyse, Steam Methane Reforming, houtvergassing of methaan-decarbonisatie. 

Het is belangrijk om niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief technologieën te kunnen 
vergelijken. Brightsite heeft een model ontwikkeld om de variabele kosten van verschillende 
technologieën met elkaar te vergelijken en daarbij vervolgens prijssensitiviteit mee te berekenen. 
We hebben een rekenmodel ontwikkeld dat we publicabel achten; het is uniek in de industrie. 

De sensitiviteitsberekeningen zijn belangrijk om per technologie te begrijpen hoe de variabele 
kosten zich ontwikkelen met variaties in energie- en CO2-prijzen bijvoorbeeld. Omdat 
iedere technologie een verschillend grondstof- en energieprofiel heeft, komen hier belangrijke 
inzichten uit voort. We staan aan de vooravond van enkele opschalingsinitiatieven, zowel in 
elektrificatie als chemische recycling. Deze decision support tool is essentieel om de schaarse 
kennis en bedrijfsmiddelen optimaal te richten alvorens de grotere investeringen in pilots en 
demonstratieprojecten te starten.
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Innovaties grijpen in op waardeketens met als gevolgproduct 
GHG-footprintverlaging 
Voorbeeld: Nylon (Polyamid-6)

Vergroening van installaties heeft uiteindelijk effect op de producten die verkocht worden. 
Chemelot maakt de basisbouwstenen voor diverse grote productcategorieën in bijvoorbeeld 
plastics, vezels, kunstmest, rubbers en meer. De vergroening benaderen we niet alleen installatie 
voor installatie; Brightsite kijkt ook naar ketens. Nylon is bijvoorbeeld een product dat door 
DSM wordt geproduceerd in Emmen. DSM betrekt een belangrijk deel van de noodzakelijke 
grondstoffen van Fibrant. Fibrant wordt weer toegeleverd door OCI Nitrogen, SABIC en INEOS. 
De broeikasgas-footprint van Nylon wordt sterk verbeterd door de lachgasinvesteringen van 
Fibrant. We kunnen dat zichtbaar maken in de CO2-footprint van Nylon. Wij kijken in dezelfde 
keten naar het effect van door Brightsite voorgestelde, nieuwe technologieën waarmee we 
vervolgens de impact op de product-footprint van eindproducten kunnen bepalen. 

Vergroening is een ketenissue. De grote merken vragen ook om vergroening. Zij redeneren 
vanuit de product-footprint. De Brightsite modellen ondersteunen dit door te rekenen vanuit 
het oogpunt besluiten te kunnen rationaliseren. Brightsite bevordert de samenwerking in de 
ketens om op de juiste plaats te investeren.
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De keten wordt een cirkel met naast energie- ook grondstoffentransitie
De basischemie bepaalt de duurzaamheid van vele waardeketens

Doordat we als basischemie vroeg in de ketens innoveren bepalen we in grote mate 
de groene footprint van de vele waardeketens achter ons. De basisindustrie voor 
kunststoffen is een ‘poort naar de maatschappij’ waar bepaald wordt hoe groen 
producten zijn die in vele downstream waardeketens worden gebruikt. Innovatie heeft 
hier dus een enorm effect downstream. Het is daarom zo belangrijk om goed te kunnen 
rationaliseren met een rijke toolbox hoe we vanuit deze positie in het begin van de 
waardeketen de vele vervolgtrajecten vergroenen. 

Lees verder
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Brightsite hebben we omschreven in de inleiding als een ‘slim projectenprogramma’ en wel 
op een heel bijzonder terrein: Chemelot. De samenhang tussen de verschillende bedrijven 
op de Chemelot site, de Brightlands Chemelot campus als ‘breeding ground’ voor opschaling 
en het Brightsite initiatief met verbinding naar de nationale en internationale kenniswereld 
voor procesinnovatie maakt deze plek voor velen ’the place to be’ voor de vergroening van de 
chemie. Het noodzakelijke systeemdenken landt hier in een rijke voedingsbodem. 

Arnold Stokking, managing director Brightsite:

“Het is voor mijzelf dan ook een rationele keuze geweest om vanuit een landelijke verantwoor-
delijkheid binnen TNO als vervolgstap te kiezen voor Chemelot en Brightsite om juist hier te 
kunnen bijdragen aan de enorme uitdaging van de realisatie van de klimaatdoelstellingen. 
Juist hier, in deze omgeving, kunnen we met alle instrumenten tot onze beschikking de juiste 
technologieën selecteren en opwerken. Door dit zorgvuldig te doen kan dit met behoud, en 
naar mijn verwachting zelfs met groei, van werkgelegenheid. 

Het samenwerkingsverband Brightsite biedt een denktank en analyse-omgeving waar ik trots 
op ben. Het is een initiatief van nationaal belang in het hart van de energie- en grondstoffen- 
transitie van de basischemie. Het is kansrijk en bijzonder, omdat we het samen doen. Samen 
met bedrijven en kennisinstellingen, met steun van overheden, samen door de ‘valley of death’, 
samen opschalen naar klimaatneutraal. Slagkracht is hierbij een essentiële voorwaarde. 

Brightsite heeft een bedrijfsplan voor 2021 - 2025 opgesteld, dat grotendeels gefinancierd  
wordt door de bedrijven, TNO, Maastricht University en de Provincie Limburg. Er zijn vele 
fondsen aangekondigd, zowel in Den Haag (Groeifonds) als in Brussel (Resilience Recovery 
Facility). Samenwerking op nationaal niveau is van belang om dit bedrijfsplan tot maximaal 
resultaat te brengen.” 

Chemelot, 21 september 2020


